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%Ogród bo ta nicz ny w Ło dzi rok te mu świę -
to wał 35-le cie. W tym cza sie z za ło żo nych
przez Niem ców w 1941 r. szkó łek drzew
i Ogro du Ro ślin Lecz ni czych utwo rzo ne go
po woj nie wy rósł naj wię kszy w Pol sce ogród
bo ta nicz ny, któ ry ma 67 hek ta rów.

O tym, że jest po trzeb ny Ło dzi, wie dział
już w la tach 30. XX wie ku ogrod nik-ar chi -
tekt Ste fan Ro go wicz, na czel nik Wy dzia łu
Plan ta cji Miej skich. Na je go pla nie par ku
na Zdro wiu jest prze wi dzia ny tak że ogród
bo ta nicz ny, ale kon cep cja do cze ka ła się re -
a li za cji do pie ro po wie lu la tach. 

Po cząt ki ogro du wią żą się ze szkół ka mi
miej ski mi, po woj nie do star cza ją cy mi ma -
te ria łu do za drze wia nia m.in. znisz czo nej
War sza wy. W ogro dzie pa miąt ką po nich
są sku pi ska lip, bu ków i pseudo akacji. 

Na te re nie szkó łek z ini cja ty wy prof. Ja -
na Mu szyń skie go, kie row ni ka Ka te dry Far -
ma ko gno zji i Upra wy Ro ślin Lecz ni czych
Uni wersytetu Łódz kie go, zo stał urzą dzo -
ny sze ścio hek ta ro wy Ogród Ro ślin Lecz ni -
czych. Dla zwie dza ją cych te ren udo stęp -
nio no 19 wrześ nia 1946 r. Rok póź niej wła -
dze miej skie ogło si ły kon kurs na pro jekt
ogro du bo ta nicz ne go, obej mu ją ce go 75 hek -
ta rów w są siedz twie zoo. Z sied miu prac za
naj lep szy zo stał uzna ny pro jekt „Flo ra”
Wła dy sła wa Nie mir skie go i Al fon sa Zie lon -
ki. Za czę ło się oczysz cza nie i ni we lo wa nie
te re nu, ale pro jekt nie do cze kał się re a li za -
cji. A w Ogro dzie Ro ślin Lecz ni czych przy -
by wa ło ga tun ków; w 1951 ro ku by ły już 294.

Sa mo dziel na jed nost ka, zwa na Miej skim
Ogro dem Bo ta nicz nym w Ło dzi, zo sta ła po -
wo ła na do ży cia w 1953 r. Ale do pie ro w 1967 r.

za czę ła się bu do wa ogro du we dług pla nu Hen -
ry ka To ma szew skie go z Biu ra Pro jek tów Bu -
dow nic twa Ko mu nal ne go w Ło dzi. Wte dy zo -
sta ły usy pa ne sztucz ne pa gór ki, cię ża rów ka -
mi zwo żo no ska ły gra ni to we, wa pien ne i pia -
sko we. Tak po wsta ły al pi na rium, część ogro -
du ja poń skie go i ka mien na ścież ka przez staw.
W la tach 70. pra ce wy ko ny wa no ręcz nie, tra -
wę ko si ło się ko sa mi, a je dy nym „po ja zdem”
był wóz kon ny. W ogro dzie pra co wało kil ka -
na ście osób, a pro ste pra ce po wie rza no uczest -
ni kom tzw. czy nów spo łecz nych.

Od 1992 r. ogród jest od ręb ną jed nost ką
bu dże to wą, pod le ga ją cą miej skie mu wy dzia -

ło wi ochro ny śro do wi ska. Pra cu je w nim po -
nad 90 osób, od bo ta ni ków i ogrod ni ków po
stu diach po bez ro bot nych. W 2001 r. zo sta ła
prze pro wa dzo na grun tow na re no wa cja zbior -
ni ków wod nych. Rok póź niej go ście ogro du
mo gli się przejść pier wszą ścież ką dy dak tycz -
ną „Z chwa sta mi za pan brat”. Dziś ście żek
te ma tycz nych jest już sześć.
Wia do mo ści hi sto rycz ne wg pu bli ka cji: 
„Ogród botaniczny w Łodzi” Janiny 
Krzemińskiej-Fredy i Tadeusza Kurzaca, 
„Historia ogrodu botanicznego w Łodzi” Doroty
Mańkowskiej oraz „Ogród botaniczny” Agnieszki 
Janiak-Heythausen i Janiny Krzemińskiej-Fredy

CZARODZIEJSKIE
OGRODY NAD ŁÓDKĄ

Dla wielu łodzian kochających przyrodę ogród botaniczny jest najładniejszym miejscem w Łodzi. Ale znam też
takich, którzy nigdy nie byli w ogrodzie. A także cudzoziemców, w Łodzi osiadłych nawet od dekady, którzy nie

wiedzą, że kilkanaście minut od centrum mamy w mieście przyrodniczy raj.
Szczególnie wiosną. Ogród, otwierany co roku 1 kwietnia, wita gości przylaszczkami, krokusami i sasankami. 
Ledwo przekwitną magnolie, a już japońskie wiśnie i pigwowce zamieniają się w oszałamiające bukiety. Tulipany
nad stawem prężą się w uporządkowanych kolorystycznie łanach. Tydzień później feerię barw urządzają azalie. 
Od strony Retkini – ściana bzów. Od Krzemienieckiej – grządki bratków, a na trawniku wijąca się rzeczka
z niezapominajek. 
Nie da się zobaczyć wszystkich ciekawostek przyrodniczych podczas jednej wycieczki. W niedzielę zapraszamy na
wspólny spacer. Spotykamy się o godz. 12 przed wejściem głównym do ogrodu botanicznego (ul. Krzemieniecka przy
Konstantynowskiej) przy balonie „Gazety Wyborczej”.

Cze ka my na Pań stwa uwa gi, pod po wie dzi, uzu peł nie nia. Li sty prosimy kie ro wać na adres:
„Ga ze ta Wy bor cza”, ul. Sien kie wi cza 72, 90-318 Łódź

e-ma il: zie lo ny-spa ce row nik@lodz.ago ra.pl
MARZENA
BOMANOWSKA

Ceramiczna mapa na ogrodzeniu ogrodu botanicznego
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% Tuż przy wej ściu głów nym do ogro du
bo ta nicz ne go (od ul. Krze mie niec kiej) za -
czy na się wspa nia ła ale ja li po wa – po mnik
przy ro dy. Ze 115 drzew wię kszość ma już
prze szło sto lat, są to prze de wszyst kim li -
py sre brzy ste z bia ła wos rebr ny mi spo da -
mi li ści. Jak za pew nia wie lo let nia dy rek -
tor ka ogro du Ja ni na Krze miń ska-Fre da,
naj e fek tow niej pre zen tu ją się na tle ciem -
ne go nie ba tuż przed bu rzą. W dal szej czę -
ści alei spot ka my li py drob no list ne i sze -
ro ko list ne. Ale ja wy glą da, jak by pro wa dzi -
ła do pa ła cu czy wil li, a ury wa się rów nie
na gle, jak za czy na. I pro wa dzi do ni kąd.
Jed na z hi po tez za kła da, że daw ni wła ści -
cie le tych te re nów – Nen ccy, a póź niej Po -
znań scy – pla no wa li tu wy bu do wać re zy -
den cję, któ ra ni gdy nie po wsta ła, a za czę -
li od szpa le ru drzew przy dro dze do ja zdo -
wej. In na te o ria, w ogro dzie bo ta nicz nym
po pu lar niej sza, wi dzi w alei li po wej po -
mysł sprzed wie ku na po łą cze nie Zdrowia
z Ret ki nią.

Spod lip mo że my wy brać się na spa cer
według jed nej z sze ściu przy go to wa nych
ście żek dy dak tycz nych. Oka zom kwia tów,
ziół, drzew, ka mie ni czy chwa stów to wa rzy -
szą tab li ce in for ma cyj ne. 

% SKA ŁY OGRO DU BO TA NICZ NE GO 
Do brze wi docz ny od wej ścia wiel ki pia -

sko wiec zle pień co wa ty wy do by ty ze żwi -
row ni na Sto kach otwie ra szlak po świę co -
ny ska łom, opra co wa ny przez dr. Ja na Ziom -
ka. Ścież ka za czy na się od tab li cy z wstęp -
nym wy kła dem o po dzia le skał na mag mo -
we, osa do we i me ta mor ficz ne. Oka za ły pia -
sko wiec jest naj młod szą ska łą w ogro dzie
(na zdję ciu obok). W dal szej czę ści tra sy moż -
na zo ba czyć wa pie nie, gnej sy, dio ry ty, gra -
ni to i dy oraz bli sko sta wów ogro du ja poń -
skie go ska łę o ro man tycz nej na zwie „ró żo -
wa Ma rian na” (od imie nia Ma rian ny Orań -
skiej, wła ści ciel ki dóbr, do któ rej na le ża ły
zło ża mar mu ru w Su de tach).
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KIEDY PRZYJŚĆ
Ogród bo ta nicz ny jest czyn ny co dzien nie 
od 1 kwiet nia do 31 paź dzier ni ka:
* wma ju, czer wcu, lip cu isier pniu wgodz. 
9-20 (ka sy bi le to we czyn ne do godz. 19)
* wkwiet niu iwrześ niu wgodz. 9-19 (ka sy
czyn ne do 18) 
* wpaź dzier ni ku wgodz. 9-17 (ka sy do godz.
16) 
Ce ny bi le tów:  nor mal ny –4 zł,  ul go wy 
–2 zł,  abo na ment na se zon –40 zł

RÓ ŻO WA MA RIAN NA

Ciąg dalszy – s. 5

Pomnikowa aleja ponadstuletnich lip
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% Z CHWA STA MI ZA PAN BRAT

Nie zwy kle cie ka wa jest ścież ka edu ka cyj -
na „Z chwa sta mi za pan brat” (opra co wa na
przez Do ro tę Mań kow ską). O po pu lar nej
bab ce wię kszej, spo ty ka nej na łą kach, traw -
ni kach, a na wet mię dzy pły ta mi chod ni ko -
wy mi, do wie my się, że do Ame ry ki Pół noc -
nej do tar ła wraz z eu ro pej ski mi osad ni ka -
mi. Dla te go In dia nie na zwa li ją „śla dem stóp
bia łych twa rzy”. O ja skół czym zie lu (czy li
glist ni ku), że na zwę za wdzię cza zgra niu
w cza sie po cząt ku i koń ca kwit nie nia z przy -
lo tem i od lo tem ja skó łek. O tym, że mle -
czkiem tej ro śli ny le czo no ku rzaj ki, wie le
osób sły sza ło. Ale że po zmie sza niu z ału -
nem po wsta wa ła far ba – już mniej. I że to ro -
śli na tru ją ca w wię kszych daw kach... Nie -
do ce nia na po krzy wa ma bo ga tą prze szłość;
z zie la ro bi ło się si ta do ce dze nia mio du
i prze sie wa nia mą ki, a z zia ren tło czo no wy -
śmie ni ty olej.

% NA SZE DRZE WA LI ŚCIA STE
Do ter ce tu naj star szych ście żek z lat

2002-2003 na le ży dość dłu ga tra sa za ty tu -
ło wa na „Na sze drze wa li ścia ste”, przy go to -
wa na przez Kry sty nę Ka zi mier ską. Są tu
ga tun ki, któ re „każ dy Po lak znać po wi nien”.
Czy li: dąb szy puł ko wy, grab po spo li ty, wierz -
ba bia ła, klon po spo li ty, klon ja wor, brzo za
bro daw ko wa ta, ol sza sza ra, buk zwy czaj ny

i li pa sze ro ko list na. Oprócz wspa nia łych
oka zów drzew – w mia rę moż li wo ści po ka -
zy wa nych w spo sób naj bliż szy na tu rze, bez
pod ci na nia dol nych ga łę zi, jak to się czy ni
w par kach – ścież ka ofe ru je wie dzę den dro -
lo gicz ną w pi guł ce. Któ re z ro dzi mych drzew
li ścia stych są naj wyż sze? Dę by osią ga ją 40

me trów, bu ki i li py do 35 me trów. A ile mo -
gą żyć? Dę by na wet ty siąc lat, li py po nad
500 lat, bu ki 200-300 lat. Naj star sze drze -
wo w Pol sce? Cis w Hen ry ko wie Lu bań skim
ko ło Wał brzy cha. 1250 lat!

Ciąg dalszy – s. 6

W ogrodzie drzewa rosną naturalnie,  jak w lesie, bez przycinania dolnych gałęzi. Pod dębem
szypułkowwym stoi paśnik dla saren
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% RO ŚLI NY ARO MA TYCZ NE

W sło necz ny let ni dzień naj peł niej do ce -
ni my ścież kę „Ro śli ny aro ma tycz ne” (opra -
co wał ją Ta de usz Ku rzac). La wen da, szał wia,
ore ga no, ty mia nek i roz ma ryn – ten ze staw
spra wia, że trud no tu taj nie pod śpie wy wać
pod no sem bal la dy Si mo na & Gar fun ke la
„Scar bo ro ugh Fa ir” z ref re nem „Par sley, sa -
ge, ro se ma ry and sa ge”. Aro ma tycz no-przy -
pra wo we, aro ma te ra pe u tycz ne, a tak że zio -
ła sto so wa ne w kos me ty ce w spo rej czę ści

po cho dzą z ba se nu Mo rza Śró dziem ne go,
ale np. ru mia nek i mię ta to ro dzi me ga tun -
ki o sze ro kim za sto so wa niu. Z tej ścież ki ma -
my nie da le ko do dzia łu ro ślin lecz ni czych
(oko ło 230 ga tun ków). Tu taj mo że my po pa -
trzeć na czę sto nie po zor ne ro śli ny, z któ rych
sy rop ki, wy cią gi, esen cje, na lew ki czy na pa -
ry ra tu ją nas w róż nych przy pa dło ściach.
Dziu ra wiec na wą tro bę, je żów ka pur pu ro -
wa na wzmoc nie nie od por no ści, skrzyp na
ner ki, brat ki na po pra wę ce ry... To od Ogro -
du Ro ślin Lecz ni czych za czę ła się hi sto ria

łódz kie go bo ta ni ka. Na grząd kach spot ka -
my: dzie wan nę, wie sio łek dwu let ni, len, po -
ziom ki, czer wo no list ną ba zy lię, rdest wę -
żow nik, by li cę pio łun, kmi nek, ko ko ry czkę
i my dli ni cę le kar ską. Wo kół drze wa i krze -
wy, któ rych li ście lub owo ce ma ją za sto so -
wa nie w zio ło lecz nic twie: głóg, dąb, pig wa.
Są tak że ga tun ki, któ rym oprócz tab li czek
z na zwą to wa rzy szy ostrze że nie „Ro śli na
pa rzą ca. Nie do ty kać!”. To barszcz Sos now -
skie go i dyp tam je sio no list ny zwa ny „krze -
wem moj że szo wym”.

Lawenda w Ogrodzie Roślin Leczniczych

Bazylia czerwonolistna Jeżówka purpurowa
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% RO ŚLI NY CIE NIO LUB NE

Naj no wsza ścież ka, któ ra po wsta ła w tym
ro ku, jest po świę co na ro śli nom cie nio lub -
nym czy ra czej cie nioz noś nym. To  ga tun ki,
któ re da ją so bie ra dę w pół cie niu. Roz ma i -
te fun kie o li ściach róż nej wiel ko ści i bar wy
(tak że dwu ko lo ro we), wyż sza od zwy kłych
nie za po mi na jek brun ne ra, sza fi ro wo kwit -
ną ca dą brów ka i in ne. Ścież ka ro ślin cie nio -
lub nych jest nie du ża i in na niż wcześ niej
opi sa ne. Aby na nią tra fić, trze ba  przy wej -
ściu od ul. Krze mie niec kiej z alei li p skrę cić
w pra wo. Pro wa dzą po niej czte ry skrza ty
z pa ra so la mi – po sta cie wiel ko ści czło wie ka,
z któ rych wię kszość wi si na drze wach. Ścież -
ka jest wy ło żo na drew nem  z po cię tych pni
drzew, kil ka kro ków trze ba po sta wić na drew -
nia nej kład ce. 

Te ren ogro du jest po dzie lo ny na dzie więć
dzia łów. Z czte rech usy pa nych sztucz nych
wzgórz po wsta ło al pi na rium, część naj bar -
dziej lu bia na przez dzie ci. Na gór ki ob ło żo -
ne blo ka mi skal ny mi moż na się wspi nać
i przy oka zji ma sze ro wa nia krę ty mi ścież -
ka mi zo ba czyć gór skie ga tun ki ro ślin pło żą -
cych, a tak że efek tow ne dzwon ki kar pac kie,
pło myk szy dla sty, dzie więć sił bez ło dy go wy
czy gę siów kę ka u ka ską. Do te go pig wow ce,
ro do den dro ny, ostro krze wy, mo drze wie,
ja łow ce, da gle zje, świer ki ser bskie i ka u ka -
skie, sos ny, ci sy, a na wet sa mot na lim ba. 

„Głos Ro bot ni czy” w 1973 r. pi sał: „Ta kie -
go al pi na rium nie ma żad ne mia sto w Pol sce.
Na sze ściu hek ta rach usy pa no czte ry tę gie
pa gór ki, a każ dy z in nych skał. Spro wa dzo no
pa rę po cią gów szy dło wiec kich i strze gom -
skich gra ni tów. Sa mo cho da mi prze wo żo no
– dla ostroż no ści, aby się nie kru szy ły – blo ki
bia łe go piń czow skie go wa pie nia. Jest i bru -
nat ny pia sko wiec, są mar mu ry kie lec kie. Wie -
lo to no we gła zy skal ne wkom po no wa ne wkra -
jo braz, przy bra ne ka mien ny mi ścież ka mi,
stru my ka mi i źró deł ka mi. Te raz to wszyst ko
bę dzie ob sia ne, ob sa dzo ne. (...) Ca ły świat ro -
ślin ny gór ziem skie go glo bu zo sta nie tu zgro -
ma dzo ny gwo li na u ki i roz ryw ki. (...) Ile tu
pra cu je cię ża ró wek i spy cha czy. Ilu lu dzi się
wszę dzie uwi ja. Kie dyś ogród bo ta nicz ny mie -
ścił się na trzech hek ta rach, a dzi siaj roz siadł
się na sześ ćdzie się ciu hek ta rach jak ja ki pe -
ge er. W cią gu osta t nich trzech lat przy szło już
na ogród bo ta nicz ny 14 mln zł, z cze go na sa -
mo al pi na rium pra wie 5 mln. Ale też bę dzie
to obiekt, zktó re go Łódź bę dzie dum na, ogród
bo ta nicz ny, ja kie go nie po wsty dzi ła by się eu -
ro pej ska sto li ca! (...)”.

RODZAJE ZIELENI
W ogro dzie bo ta nicz nym jest dzie więć dzia -
łów te ma tycz nych:
z al pi na rium, z ogród ja poń ski, z dział sy ste -
ma ty ki ro ślin ziel nych, z dział bio lo gii imor fo -
lo gii ro ślin, z dział ko lek cji ro ślin ozdob nych,
z zie leń par ko wa, z dział ro ślin lecz ni czych
iprze my sło wych, z dział flo ry pol skiej, z ar -
bo re tum

Po ścieżce roślin cieniolubnych oprowadzają skrzaty

Jedna z kilkunastu odmian funkii dobrze znoszących cień

M
A
ŁG

O
R

ZA
TA

 K
U

JA
W

K
A

M
A
R

ZE
N

A
 B

O
M

A
N

O
W

S
K

A



8 | SPACEROWNIK  | OGRÓD BOTANICZNY 

% ZEGARY PEŁNE SŁOŃCA

Czy kwia ty wie dzą, któ ra jest go dzi na?
Chy ba tak, sko ro pą ki wie lu ro ślin otwie ra -
ją się i za my ka ją o okre ślo nych po rach. 

Nie zwy kłą atrak cję obej rzeć moż na
w łódz kim ogro dzie bo ta nicz nym. To szlak
„Cza so prze strzeń przy rod ni cza”. Two rzy
go sześć ze ga rów sło necz nych, któ re wy jaś -
nia ją za leż no ści po mię dzy po ra mi ro ku i dnia
a świa tem przy ro dy. Przy kła dem jest ze gar
z cy fer bla tem wy ko na nym z kwia tów. Ga -
tun ki ro ślin są tak do pa so wa ne i uło żo ne, że
ich pą ki roz wi ja ją się co pół go dzi ny, wska -
zu jąc w ten spo sób czas. Z ko lei w ze ga rze
ana le ma tycz nym, aby zo ba czyć go dzi nę, na -
le ży stać się je go czę ścią, do kład nie mó wiąc
– wska zów ką. Czas po ka że nam nasz włas -
ny cień. 

Po zo sta łe nie zwy kłe ze ga ry po mni ki przy -
ro dy nie tyl ko wska zu ją go dzi nę, ale rów nież
usta wie nie Zie mi wo bec Słoń ca, po rę ro ku,
znak zo dia ku czy róż ni cę mię dzy cza sem
sło necz nym i urzę do wym. Oso by, któ re uwa -
ża ją, że ze ga ry sło necz ne są uza leż nio ne od
Słoń ca, mo gą zo ba czyć ze gar wie lo krot ny,
po ka zu ją cy go dzi nę w no cy pod czas peł ni
Księ ży ca. Przy każ dym po mni ku znaj du ją
się tab li czki wy jaś nia ją ce, co i jak moż na
z nie go od czy tać. 

Naj star sze ze ga ry sło necz ne po cho dzą
z od leg łych cza sów. Na si przod ko wie za u -

wa ży li za leż ność mię dzy po rą dnia a dłu go -
ścią rzu ca ne go cie nia. Spo strze gli, że im bli -
żej po łud nia, tym cień jest krót szy. Skon -
stru o wa li naj star sze przy rzą dy astro no -
micz ne, zwa ne gno mo na mi. Ro lę ta kie go
przy rzą du mógł speł niać wbi ty w zie mię pa -
tyk, kij pa ster ski, ko lum na czy obe lisk. Ten
spo sób ob ser wa cji zna ny był Ba bi loń czy -
kom, Hin du som oraz Chiń czy kom, któ rzy
po tra fi li we dług rocz nych zmian dłu go ści
cie nia w po łud nie okre ślić na wet sze ro kość
ge o gra ficz ną. Po dob ne gno mo ny zna no
w sta ro żyt nym Egip cie i Gre cji, a póź niej
tak że w Rzy mie. 

W Egip cie, gdzie pa no wał kult Słoń ca,
„smu gi cie nia” uwa ża no za zna ki od bo ga.
Nie dzi wi więc, że przed każ dą świą ty nią stał
wy so ki obe lisk, któ re go cień wska zy wał czas
roz po czę cia na bo żeństw. 

Ze ga ry w łódz kim „bo ta ni ku” znaj du ją
się nie o po dal wej ścia od uli cy Krze mie niec -
kiej. Naj bli żej jest ze gar kwia to wy, a da lej
obe lisk z analte mą, in te rak tyw ny, wie lo krot -
ny, ana le ma tycz ny i rów ni ko wy. 

z kwia to wy – za wdzię cza my szwedz kie mu
bo ta ni ko wi Ka ro lo wi Lin ne u szo wi, któ ry
żył w XVIII wie ku. Na u ko wiec wy ka zał, że
pa trząc na kwia ty, moż na do kład nie okre -
ślić go dzi nę. Bo pą ki róż nych ro ślin zwi ja -
ją się pod wie czór i roz chy la ją ra no o okre -
ślo nych go dzi nach. Tak do brał więc ga tun -

ki, że co pół go dzi ny moż na okre ślić czas.
Wie le ro ślin z li sty Lin ne u sza zdo bi tar czę
łódz kie go ze ga ra kwia to we go, po zo sta łe
moż na obej rzeć w in nych czę ściach ogro -
du. To na przy kład grzy bień ogro do wy czy
mni szek le kar ski

zobe lisk z ana le mą i hi per bo la mi zo dia kal -
ny mi – wska zu je dzień rów no noc ny. W wy -
so kim ka mie niu jest szcze li na. Słoń ce prze -
cho dzi przez nią tyl ko w po łud nie. Gdy na
cie niu ze ga ra po ja wia się smu ga świat ła,
Słoń ce znaj du je się w naj wyż szym te go
dnia pun kcie na nie bie – a dzie je się to oko -
ło godz. 12

z in te rak tyw ny – sta no wi do brą za ba wę,
szcze gól nie dla naj młod szych. By od czy tać
go dzi nę, na le ży od po wied nio na cią gnąć lin -
kę – na prę żo na peł ni ro lę wska zów ki. Za to
za da nie dzie ci za bie ra ją się bar dzo chęt nie. 

To tak że je dy ny ze gar, któ ry po ka zu je
czas lo kal ny oraz róż ni cę mię dzy lo kal nym
a urzę do wym (ten wska zu ją na sze ze gar ki).
Tu moż na wspom nieć od leg łe cza sy, gdy nie
by ło jesz cze ujed no li co ne go cza su urzę do -
we go, a ze ga ry sło necz ne bar dzo słusz nie
po ka zy wa ły kil ka dzie siąt ki lo me trów da lej
zu peł nie in ną go dzi nę

zwie lo krot ny – oso by, któ re uwa ża ją, że ze -
ga ry sło necz ne są uza leż nio ne od Słoń ca,
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Zegar kwiatowy

Zegar równikowy Zegar interaktywny – trzeba naciągnąć linę

Obelisk z analemą



mo gą się zdzi wić. Zo ba czą ze gar po ka zu ją -
cy go dzi nę w no cy pod czas peł ni Księ ży ca.
Noc ny czas od czy tać moż na tak że trzy dni
przed i po peł ni. Cie ka wost ką jest to, że ze -
gar nie jest skie ro wa ny na po łud nie, ale ma
„tar cze” we wszyst kich kie run kach, tak że
na pół noc, wschód i za chód

z ana le ma tycz ny – wy bru ko wa ny, w kształ -
cie dę bu. Na kost kę moż na wejść. Bo tu
właś nie tkwi za gad ka. W każ dym ze ga rze
sło necz nym go dzi nę wy zna cza gno mon,
któ ry da je cień. Tu jest nim sam czło wiek,
któ ry stoi w ozna czo nym miej scu. Ana le -
ma to fi gu ra w kształ cie ósem ki, któ rą
otrzy ma my, gdy za zna czy my po zy cję
Słoń ca o tej sa mej po rze dnia w cią gu ro ku 

z rów ni ko wy – je den z ład niej szych i ła twiej -
szych w ob słu dze. To ob ręcz z cy fer bla tem,
któ ra rzu ca cień na ka mień i w ten spo sób
wska zu je go dzi nę. Ob ręcz rów no leg ła jest
do rów ni ka, a ze gar po ka zu je też na chy le -
nie Zie mi wzglę dem Słoń ca

Po mni ki bu do wa li mło dzi gno mo ni cy
z Pol ski (od grec kie go gno mon – wska zów -
ka), któ rzy pa sjo nu ją się ze ga ra mi sło necz -
ny mi. Przed czte re ma la ty ścież ka ze ga rów
zo sta ła uzna na za naj le piej za gos po da ro wa -
ną prze strzeń pu blicz ną w wo je wódz twie
łódz kim. Na gro dę dla łódz kie go ogro du bo -
ta nicz ne go przy zna ło To wa rzy stwo Ur ba ni -

stów Pol skich.  War to wspom nieć, że spa -
ce ru jąc po śród ze ga rów, moż na po czuć
osza ła mia ją ce za pa chy. Bo nie o po dal nich
znaj du ją się ro śli ny sto so wa ne w zio ło lecz -
nic twie, nie któ re za wie ra ją ce olej ki ete rycz -
ne. Pach ną też szał wia, ty mia nek czy ore -
ga no. 

JOANNA BLEWĄSKA
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GNOMONICY

Ścież kę dydaktyczną „Czasoprzestrzeń
przyrodnicza” opracowali: Marcin Egert,
Krzysztof Igras, Marek Szymocha, Dorota
Kimaczyńska

Zegar analematyczny

Zegar wielokrotny
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MA RZE NA BO MA NOW SKA: Jak to z ogro -
dem by ło?

JA NI NA KRZE MIŃ SKA-FRE DA*: – Prof. Jan Mu -
szyń ski za ło żył tu taj ogród lecz ni czy już
w 1946 ro ku. Się ga jąc do nie licz nych za cho -
wa nych do ku men tów, mo że my się prze ko -
nać, że pla ny by ły wspa nia łe. W 1947 ro ku
ogło szo no kon kurs, pier wszą na gro dę zdo -
by ła pra ca „Flo ra” Wła dy sła wa Nie mir skie -
go i Al fon sa Zie lon ko z SGGW, świet nych
fa chow ców ogrod ni ków. Nie ste ty, ta pra ca
zo sta ła od ło żo na ad ac ta. Do pie ro pod ko -
niec lat 60. zo stał zle co ny pro jekt, za jął się
nim in ży nier Hen ryk To ma szew ski. Pro jekt
uj rzał wresz cie świat ło dzien ne i w 1967 ro -
ku roz po czę to bu do wę. Ca ły te ren ogro du
był po dzie lo ny na kwa te ry o po wierz chni
jed ne go hek ta ra. Ta ka sza chow ni ca. W kwa -
te rach drze wa i krze wy, bo tu taj w 1941 ro -
ku po wsta ły szkół ki. Część te re nu do 1943
ro ku zaj mo wa ła ce giel nia. Ob szar był zam -
knię ty rze ką Łód ką, od stro ny pół noc no-
-za chod niej uli cą Kon stan ty now ską, od
wscho du uli cą Krze mie niec ką, któ ra mia -
ła wte dy tro chę in ny prze bieg. Do ły po ce -

giel nia ne mie liś my na ca łym te re nie,
a szcze gól nie od stro ny po łud nio wej, gdzie
ogród przy le gał do wsi Ret ki nia. Za sy py -
wa no je naj róż niej szym śmie ciem, w tym
py łem z za kła dów ty to nio wych z ul. Ko per -
ni ka i od pa da mi z fa bry ki Fe mi na. Kie dy
kil ka lat te mu był ro bio ny wy kop pod wo -
do ciąg w czę ści ar bo re tum, uka zał się nam
wspa nia ły prze krój wszyst kich za ko pa nych
tam rze czy. Do czę ści po wierz chni zaj mo -
wa nej przez szkół ki oczy wi ście by ła na wie -
zio na zie mia. Po szkół kach nie miec kich zo -
sta ła du ża ko lek cja drzew, krze wów i by lin
spro wa dza nych ze szkó łek Späth spod Ber -
li na. To był do bry, cie ka wy ma te riał, ist niał
jesz cze, jak przy szłam do ogro du, bo szkół -
ki pro wa dzi ły sprze daż. Część tej ko lek cji
by li no wej zo sta ła prze nie sio na do par ku
Ju lia now skie go.
Od cze go za czę ła się bu do wa ogro du? 

– Trze ba by ło wszyst ko zmie nić. Te ren
zo stał wy rów na ny. Al pi na rium za czę ło po -
wsta wać w 1969 ro ku. Od za wsze ist niał staw
w dzi siej szym ogro dzie ja poń skim, był oto -
czo ny sta ry mi drze wa mi. Być mo że jest to
sta ra gli nian ka, któ ra ma wy jąt ko wo do bre
dno, któ re utrzy mu je wo dę. Na wet w naj -
bar dziej su chych okre sach wo da jest za -
wsze. Jak bu do wa no stud nię głę bi no wą w la -
tach 90., pra cow ni cy wy ko pa li z głęb szych
po kła dów gli nę i roz ma wia li, że na da je się
na ceg ły. To by ło przy mnie, więc im po wie -
dzia łam, że tu prze cież by ła ce giel nia. Ma -
ły staw po łą czo ny dziś z wię kszym ka mien -
nym most kiem miał wte dy most drew nia -
ny, do o ko ła ro sły wierz by i ol chy. Te sta wy
tyl ko zo sta ły po sze rzo ne. W miej scu dzi -

siej sze go ze ga ra sło necz ne go ist nia ła szklar -
nia sta re go ty pu dla ro ślin ciep ło lub nych
z in nych stref kli ma tycz nych. Do pie ro w 1961
ro ku zo sta ła wy bu do wa na ta szklar nia, któ -
ra stoi do tej po ry. W sta rej roz mna ża ło się
ro śli ny, a póź niej by ła to su szar nia na sion. 
Ale ogród bo ta nicz ny za czął się od ga -
tun ków lecz ni czych.

– Tak, ten ogród czę ścio wo mie ścił się tu -
taj, gdzie jest ko niec ogro du ja poń skie go i po -
czą tek ra ba ty by li no wej. Ogród lecz ni czy
naj pierw zaj mo wał po wierz chnię nie wie le
po nad hek tar, po tem do szedł do sze ściu hek -
ta rów. Tu, gdzie dziś ma my dział ro ślin lecz -
ni czych, w la tach 60. by ły za go ny ro ślin lecz -
ni czych, każ dy o po wierz chni 9 m kw. Na
tych 9 me trach rósł je den ga tu nek, z cze go
ko rzy stał za kład far ma ko gno zji UŁ, bo to był
ma te riał do ćwi czeń i ba dań do świad czal -
nych. Dzi siaj to dział po ka zo wy. Wte dy płot
ogro du był w miej scu, gdzie za czy na się ale -
ja li po wa, a li py ro sły aż do uli cy Kon stan ty -
now skiej. Ta ale ja to du ży znak za py ta nia.
Na ogół ta kie na sa dze nia po wsta wa ły, pro -
wa dząc do ja kiejś re zy den cji, a tu na pew no
nic ta kie go nie by ło. Po dej rze wam, że mia ła
to być dro ga łą czą ca Zdro wie z Ret ki nią. Nie -
ste ty, w trak cie prze bu do wy kil ka lip zo sta -
ło wy cię tych. 
Kie dy wpro wa dzo no bi le ty do ogro du?

– Ogród był od po cząt ku ogro dzo ny, ale
bez płat ny. Płat ne bi le ty wy wal czy łam w dru -
giej po ło wie lat 80. Znisz cze nia i kra dzie że
by ły to tal ne! Gdy by ro śli ny, któ re po sa dzi -
liś my w ar bo re tum, czy li w czę ści po łud nio -
wej ogro du, ro sły wszyst kie do dziś, by ła by
tu dżun gla. Ogrom ne znisz cze nia by ły też

SA MO NIE UROSŁO
Nasz ogród tym się wy róż nia, że moż na tu taj zła pać od dech. Wiel ka prze strzeń spra wia, że czło wiek prze sta je się
czuć osa czo ny – mó wi Ja ni na Krze miń ska-Fre da, wie lo let nia dy rek tor ka ogro du bo ta nicz ne go. 
– Moż na się tu na cho dzić, wy po cząć, oczy ścić umysł, po zbyć się stre sów

Foldery o ścieżkach dydaktycznych są sprzedawane w kasach ogrodu po 1 zł
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skut kiem zjeż dża nia na san kach z gó rek, ni -
ko mu nie prze szka dza ło, że tam coś roś nie.
Nie mog łam prze ko nać de cy den tów, że wstęp
po wi nien być płat ny, bo tyl ko wte dy lu dzie
za czną ogród sza no wać. Tak sa mo, jak nie
mog łam prze ko nać, że płot po wi nien ina czej
wy glą dać.
Skąd po cho dzi ły na sio na rzad kich ro ślin?

– Stro ną ad mi ni stra cyj ną i ro bo czą zaj mo -
wa ło się Łódz kie Przed się bior stwo Ogrod ni -
cze, nato miast me ry to rycz ną – Wy dział Far -
ma ko gno zji i Upra wy Ro ślin Lecz ni czych Uni -
wersytetu Łódz kie go, a póź niej Aka de mii Me -
dycz nej, kie ro wa ny przez prof. Ja na Mu szyń -
skie go. Był wy da wa ny ka ta log na sion, któ ry
słu żył wy mia nie z in ny mi ogro da mi, bo się
go roz sy ła po ca łym świe cie. Od 1972 ro ku
ogród wy da je ka ta log sa mo dziel nie. Te dzia -
ły, któ re są u nas, ge ne ral nie sta no wią tak że
pod sta wę in nych ogro dów. Nasz jest naj wię -
kszym ogro dem w Pol sce, ma 67 hek ta rów.
Wy da je mi się, że to jest op ty mal na wiel kość
do in ten syw ne go wy ko rzy sty wa nia, cho ciaż
część w stro nę Bru sa jest mniej eks plo a to wa -
na. Tam ma my dział flo ry pol skiej, uda ło się
za cho wać drze wo sta ny po szkół ko we. Oczka
wod ne ota cza drze wo stan bu ko wo-gra bo wy.
Część drzew pa dła w trak cie bu do wy osie dla
Ret ki nia, bo zo sta ły za bu rzo ne sto sun ki wod -
ne. Kie dyś na te re nie ar bo re tum, tam gdzie
się koń czy ale ja li po wa, na wet w czer wcu sta -
ła wo da po wy żej ko stek. Dziś się te go nie
uświad czy.
Jak zbu do wa no gór ki w al pi na rium?

– W pier wszych la tach 70. zwie zio no tu
mnó stwo skał. Spro wa dza no je z ka mie nio -
ło mów z ca łej Pol ski. W ma ju w 1973 ro ku za -
koń czo no ukła da nie skał trzech pier wszych
wzgórz, bo czwar te – naj wię ksze – po wsta ło
du żo póź niej, chy ba w 1976 al bo 1978 ro ku.
Gdy za koń czy liś my pra ce, przed 22 lip ca mu -
sie liś my te gór ki ob sa dzić by li na mi. I oczy wi -
ście po sa dzi liś my, nie tyl ko by li ny, ale drze -
wa i krze wy. Pra co wa liś my wte dy do godz.
21. Maj był bar dzo po god ny, su chy, czer wiec
to sa mo, więc trze ba by ło pra co wać z przer -
wą w po łud nie, że by te ro śli ny nie pa dły. Ca -
ły czas by ły pod le wa ne. Krze wy i drze wa wy -
ko py wa liś my ręcz nie z na szej szkół ki, a nie -
któ re mia ły po pół to ra me tra. Świer ki owi ja -
liś my wor ka mi ju to wy mi i po le wa liś my wo -
dą, że by słoń ce ich nie po pa li ło. Po sa dzi liś my
wte dy 24 ty sią ce by lin. I pro szę so bie wy o bra -
zić, że wszyst ko się przy ję ło. Wte dy dy rek to -
rem by ła mgr inż. Zo fia Chi lar ska, bar dzo za -
an ga żo wa na w tę bu do wę. W naj gor szą po go -
dę po tra fi ła za ło żyć ka lo sze, kap tur na gło wę
i pra co wa ła. Wspa nia ły przy kład dla pra cow -
ni ków.
A co po wsta ło w ra mach słyn nych czy -
nów spo łecz nych?

– Dla mnie to był hor ror i wie lo krot nie spie -
ra łam się o to ze zwierz chni ka mi. Je śli w se -
zo nie przy cho dzi ły gru py do prac ta kich jak
cho ciaż by gra bie nie, to by ło do brze. Nie kie -
dy po ma ga li pra cow ni cy z ja kichś za kła dów,
wy ko ny wa li kon kret ny ele ment prac i to by -
ło sen sow ne. Ale jak mu sia ło być tak, że w trzy
dni al bo czte ry  zja wia ło się kil ka ty się cy osób

w ogro dzie, po wsta wał cha os. Naj gor sze, że
mu sie liś my do star czyć im sprzęt na miej sce
prac, a w ogro dzie był tyl ko je den wóz kon ny
i je den koń. Zda rza ły się gru py, któ re w ogó -
le nie po dej mo wa ły pra cy. Przy jeż dża ły au -
to ka rem, wy no si ły kieł ba sy, bu łe czki, skrzyn -
ki z wód ką i urzą dza ły pik nik. Czyn był od trą -
bio ny. 
Pani po my słem są ścież ki te ma tycz ne. 

– W tej chwi li z gmin ne go czy wo je wódz -
kie go fun du szu ochro ny śro do wi ska mo że -
my po zy ski wać pie nią dze np. na ścież ki dy -
dak tycz ne, któ re po wsta ją od pa ru lat. Naj no -
wsza to ogród cie nia. A pier wszą by ła ścież -
ka „Z chwa sta mi za pan brat”. Wpa dłam na
ten po mysł, po nie waż zchwa sta mi na co dzień
się wal czy. Uwa ża my je za brzyd kie, że nie po -
win no ich być. Ja uwa żam, że są ro śli ny uży -
tecz ne. By ły bra ne pod uwa gę ro śli ny, któ re
daw niej mia ły za sto so wa nie w gos po dar stwie.
Po mi ja jąc ich lecz ni cze wła ści wo ści, słu ży ły
ja ko przy pra wa czy wręcz po ży wie nie. Nie
wiem, czy ktoś pa mię ta o tym, że ko mo sa słu -
ży ła za szpi nak i by ła na wet lep sza! Jest do -
sko na ła i bar dzo de li kat na. Do ścież ki „Na sze
drze wa li ścia ste” wy bra liś my ga tun ki ro dzi -
me, któ re wszy scy po win ni znać. Bo oka zu je
się, że wie le osób nie od róż nia np. gra bu, wią -
zu, bu ka, ja wo ru i klo nu zwy czaj ne go.
Kie dy był naj lep szy czas dla ogro du? 

– Na po cząt ku nie by ło lu dzi ani żad ne go
sprzę tu. Tra wę ko si liś my ko sa mi. Kie dyś na -
wet do sta łam wez wa nie na ko le gium za nie -
do ko sze nie te re nu wo kół ogro du. Naj gor sze
by ły la ta 80., na tym wiel kim te re nie mie liś -
my tyl ko 19 za trud nio nych osób, a trze ba by -
ło jesz cze za bez pie czyć te ren bu do wy. Dzię -

ki te mu, że w 1991 ro ku za pa dła de cy zja o wy -
dzie le niu ogro du bo ta nicz ne go z Par ku Kul -
tu ry i Wy po czyn ku „Zdro wie” – zresz tą park
roz wią za no – nadszedł do bry okres dla ogro -
du. W ze szłym ro ku za czę ła się bu do wa za -
ple cza przy no wych szklar niach, ale z uwa -
gi na brak środ ków wszyst ko jest wstrzy ma -
ne. Przez wszyst kie la ta cią gle sły szę, że nie
ma pie nię dzy, że nie ten czas, że coś jest waż -
niej sze, np. ka na li za cja czy wo do cią gi. Tyl -
ko nie ogród bo ta nicz ny. W dal szym cią gu
po ku tu je prze ko na nie że „rol nik śpi i mu roś -
nie”. Sa mo. A w to, że by stwo rzyć miej sce,
gdzie moż na wy po czy wać i cie szyć oko, trze -
ba wkła dać wie le pra cy. Każ dy, przy cho dząc
do ogro du, szu ka pięk na. Dla mnie nasz
ogród tym się wy róż nia, że moż na tu taj zła -
pać od dech. Wiel ka prze strzeń spra wia, że
czło wiek prze sta je się czuć osa czo ny. Moż -
na się tu na cho dzić, wy po cząć, oczy ścić
umysł, po zbyć się stre sów.
Czy ma Pani w ogro dzie ulu bio ne miej -
sce al bo drze wo?

– Dę by. Ucho dzi ły iucho dzą za drze wa wol -
no ros ną ce. Tu taj, u nas, są sa mo sie wy dę bów
o fan ta stycz nych ko ro nach. Ni gdzie się ta kich
nie spo ty ka, bo wszę dzie drze wa są pod ci na -
ne, pień oczysz czo ny. A tu dę by ma ją ga łę zie
do sa mej zie mi, nie któ re się wręcz po kła da -
ją. Pa mię tam miej sca, gdzie by ło ma łe drzew -
ko, a w tej chwi li jest fan ta stycz ny okaz. Bar -
dzo lu bię staw w ogro dzie ja poń skim i dział
flo ry pol skiej, któ ry jest tro chę dzi ką czę ścią
ogro du, ale ze wspa nia łą ko lek cją bzów,  czy -
li li la ków. No i na sze brzo zy też bar dzo lu bię,
sta re po szkół ko we za gaj ni ki. 

ROZMAWIAŁA MARZENA BOMANOWSKA

* Dr Janina Krzemińska-Freda w ogrodzie pracuje

od 4 października 1966 roku. Botanik po biologii 

na UŁ. Po rocznym stażu została referentem 

ds. technicznych. 1 stycznia 1970 roku została

kierownikiem ogrodu, była jego dyrektorem 

do 31 mar ca 2008 ro ku 

Czosnek niedźwiedzi w lasku bukowym
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ILE TU JEST ROŚLIN?
Na 67 ha ogrodu botanicznego występuje
około 4 tys. taksonów (gatunków iodmian).
Jeśli doliczyć gatunki występujące tu
naturalnie, liczba wzrośnie do 4,5 tys. 
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MA RZE NA BO MA NOW SKA: Ma Pani ulu bio -
ne miej sce w ogro dzie? 

DO RO TA MAŃ KOW SKA: Tak, ale ono nie jest
zwią za ne z mo ją pra cą. Przy cho dzi łam tu -
taj ja ko dziew czyn ka, miesz ka łam na Ret -
ki ni. Bar dzo lu bi łam ar bo re tum. Szcze gól -
nie jed no miej sce, bo kie dyś wy bra łam się
tu z młod szą o 10 lat sio strą, wte dy mo że
czte ro let nią. Chcia ła zo stać ru sał ką, więc
w ogro dzie urzą dzi łam jej chrzest na ru -
sał kę Amel kę. W tym sta wie, któ ry jest
w la sku bu ko wym w dzia le flo ry pol skiej.
Mnó stwo pi ja wek i li ści. Tro chę ją tam po -
chla pa łam, po tem mu sia ła bie gać wo kół
pa gór ka w ar bo re tum, by za słu żyć na mia -
no ru sał ki. Ten staw po zo stał dla mnie
szcze gól nym miej scem, ta jem ni czym, po -
bu dza ją cym wy o braź nię nie tyl ko dzie cię -
cą. Ogród jest naj pięk niej szy bar dzo
wcześ nie ra no i póź nym wie czo rem, kie -
dy jest pu sto. Czu je się wte dy, że na tu ra
bie rze go z po wro tem we wła da nie. Jak jest
peł no lu dzi, ro bi się mia sto wo. A je że li py -
ta pani o ulu bio ne miej sce w sfe rze za wo -
do wej, to zde cy do wa nie mo im fa wo ry tem
jest ścież ka z ze ga ra mi. To jest i mo je hob -
by, i po czę ści mo je dziec ko. 
Jak po wsta ły ze ga ry?

– Przy szedł ta ki chło pak, któ ry w de li -
kat ny spo sób za py tał, czy my nie chce my
ze ga ra. No i się za czę ło. W pro jekt za an ga -
żo wa li się praw dzi wi za pa leń cy, któ rzy zo -
sta li au to ra mi ścież ki. Je den z nich, fi zyk
Ma rek Szy mo cha, przy sy ła ma i le ze Spit -

zber ge nu, jest tam na eks pe dy cji po lar nej,
pod sy ła zdję cia z niedź wie dzia mi po lar ny -
mi, i że by by ło śmiesz niej, ca ły czas tam
pro jek tu je ze ga ry. Dla mnie na po cząt ku
ze gar sło necz ny to nie by ło nic cie ka we go,
sta ro świec ka spra wa. A jak oni za czę li opo -
wia dać, ja kie są moż li wo ści, ja kie ty py ze -
ga rów i co moż na przez to prze ka zać lu -
dziom, to się oka za ło, że to jest ge nial na
spra wa! Zwłasz cza że ta kie go cze goś nie ma
ża den park czy ogród, a ze ga ry są ści śle
zwią za ne z ro śli na mi. 
Czy li słoń ce ma my w ogro dzie opra -
co wa ne. Co da lej? 

– Wo da. Jest rów nie waż nym czyn ni kiem
dla ro ślin. Mo im ma rze niem jest zro bić 
tak że ścież kę zwią za ną z wo dą. Przy da ło -
by się pa rę fon tann, ale w for mie za baw -
nych rzeźb wod nych. Że by by ło to coś faj -
ne go, po u cza ją ce go i cie ka we go, a nie zwy -
kła try ska ją ca fon tan na. 
A wra ca jąc do ro ślin?

– Pla ny ma my nie sa mo wi te. Pier wszym
jest stwo rze nie skan se nu ro ślin ne go. Ogro -
dy bo ta nicz ne ma ją w swo ich ko lek cjach ta -
kie ro śli ny, któ re, by tak po wie dzieć, prze -
cho dzą do la mu sa. Na przy kład sta re od mia -
ny drzew owo co wych. Bar dzo byś my chcie -
li za ło żyć w ogro dzie sta ry sad ja bło ni, grusz,
śliw, praw dzi wy, a nie na pod kład kach skar -
la ją cych. Trze ba po ka zy wać nor mal ne an -
to nów ki, to prze cież by ły wy so kie drze wa.
A do te go chcie li byś my utwo rzyć skan sen
i ścią gnąć sta rą cha łu pę, cha rak te ry stycz ną
dla wo je wódz twa łódz kie go. Ca łą za gro dę.
I przy tej cha łu pie zro bić sta ry sad ze sta ry -
mi od mia na mi, plus tra dy cyj ny, kwia to wy
ogró dek przy do mo wy. Mal wy, flok sy, mar -
cin ki... Że by by ło jak u bab ci, swoj sko, siel -
sko. Przy tej oka zji mog ła by po wstać ko lek -
cja ro ślin użyt ko wych, np. mio do daj nych,
włók no daj nych, bar wier skich. I da lej przy -
dał by się kom pleks edu ka cyj ny, atrak cyj ny
wi zu al nie, by pro wa dzić za ję cia war szta to -
we. Po ka zy wać dzie cia kom, że z lnu, któ ry
roś nie obok, moż na wy do być włók na. A tak -
że z po krzy wy. Chcia ła bym, że by skan sen
mie ścił się tu, gdzie dziś jest dział „bio lo gia
ro ślin”, pod aka cja mi.
Czy li w pla nach jest przy bli ża nie te go,
co bli skie. A eg zo ty ka?

– Chcie li byś my zro bić ogród ja poń ski
z praw dzi we go zda rze nia. Za czą tek ko lek -

MA RZE NIA
OPRZY SZŁO ŚCI
– Ma rzę, by ogród zróż ni co wać, wzbo ga cić w roz ma i te sma czki 
i róż ne kli ma ty – mó wi Do ro ta Mań kow ska, od 1 kwiet nia 2008 ro ku
dy rek tor ka ogro du bo ta nicz ne go, w któ rym pra cu je od 1995 ro ku 

Platan wschodni
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cji ma my, ale ten nasz ogród nie wy glą da na
ja poń ski. Ma my w Ło dzi fan ta stycz ną oso -
bę, to pan Ma sa kat su Yos hi da, któ ry co rocz -
nie or ga ni zu je w ogro dzie wy sta wę kul tu -
ry ja poń skiej. Ro bi to od sied miu lat i za -
wsze jest tłum za in te re so wa nych kur sem
ka li gra fii czy po ka zem ce re mo nii pa rze nia
her ba ty. Ogro dy ja poń skie są nie zwy kle ma -
low ni cze. Chcia ła bym wpro wa dzić do na -
sze go ele men ty ma łej ar chi tek tu ry ja poń -
skiej, wy bu do wać pa wi lon her ba cia ny, na
most ku stwo rzyć za da sze nie. Pan Yos hi da
roz ry so wał nam pro jekt. To jest, nie ste ty,
du że przed sięw zię cie fi nan so we, trze ba by
wie le po zmie niać, ze drzeć as falt. Już so bie
wy o bra żam świę to kwit ną cej wiś ni w cza -
sie, gdy drze wa są po kry te ty sią ca mi kwia -
tów... My śla łam, że by zro bić to po dob nie
jak Wroc ław, któ ry za in te re so wał swo im
przed sięw zię ciem am ba sa dę Ja po nii. 
Co jesz cze wy ma ga prze bu do wy?

– Zde cy do wa nie do prze bu do wa nia jest
dział sy ste ma ty ki ro ślin ziel nych, dzi siaj
ma ło atrak cyj ny, mię dzy ogro dem ja poń -
skim i sta ry mi bu dyn ka mi na środ ku ogro -
du. My śli my o tym, by stwo rzyć tam park
w ty pie XVIII-wiecz nym, ze sty li zo wa ny -
mi ła-we czka mi, ta ki tro chę cza ro dziej ski
ogród. Ma rzę, by ogród zróż ni co wać, wzbo -
ga cić w roz ma i te sma czki i róż ne kli ma ty.
Ma my prze cież bar dzo du żą po wierz chnię,
nie kie dy trud no się po ła pać, gdzie się koń -
czy je den dział, a za czy na dru gi. Ma łą ar -
chi-tek tu rą mo że my za zna czyć te mat i wo -
kół nie go kom po no wać ko lek cje ro ślin ne.
Ko lej ny ko niecz ny etap to lik wi da cja te go
sta re go za ple cza na środ ku ogro du. Za to
po win no po wstać cen trum dy dak tycz no-
-wy sta wien ni cze z praw dzi we go zda rze nia.
Z sa lą przy sto so wa ną do eks po zy cji ro ślin.
Te raz wy sta wę szy ku je my ty dzień, a ro śli -
ny wy trzy mu ją naj wy żej trzy dni po ka zu.
W cen trum przy da ła by się ma ła ka wiar nia...
A co moż na zmie nić na lep sze już dziś? 

– Naj prost sze rze czy: ław ki, sto li ki. To bę -
dzie się zmie nia ło już w tym ro ku. Za czy -
na my ro bić no we desz czoch ro ny. Wszyst -
kie me ta lo wo-be to no we usu nie my, za stą -
pią je grzyb ki drew nia ne, pod któ ry mi moż -
na się schro nić w ra zie desz czu. 
Już dru gą wios nę nad naj wię kszym
sta wem urzą dza cie Pań stwo ma łą Ho -
lan dię z ty się cy tu li pa nów. Co no we go
szy ku je Pani w świe cie kwia tów? 

– Za czy na my ro bić bar dzo cie ka wą ko -
lek cję he me ro cal li sów, czy li li liow ców.
Jest ich po nad ty siąc sie dem set od mian,
chcie li byś my mieć tu wszyst kie. Kwit ną
pod ko niec czer wca. W tym ro ku za czy -
na my to przed sięw zię cie od oko ło pięć -
dzie się ciu od mian. Na efek ty bę dzie trze -
ba po cze kać ze dwa-trzy la ta. Suk ce syw -
nie, co ro ku chce my do kła dać no we od -
mia ny. Bo, tak jak z tu li pa na mi, kwia ty
ro bią wra że nie, gdy ko lek cja jest w jed -
nym miej scu. Jak nam za kwit nie pa rę hek -
ta rów he me ro cal li sów, to bę dzie wi dok
nie sa mo wi ty. 

ROZ MA WIA ŁA MA RZE NA BO MA NOW SKA
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Grzy bie nie po pu lar nie zwa ne ne nu fa ra mi  na sta wie w ogro dzie ja poń skim

Klon zwyczajny odmiany kulistej
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% OGRÓD JA POŃ SKI

Po ło żo ny nad dwo ma nie wiel ki mi sta -
wa mi w czę ści pół noc no-wschod niej ogro -
du, czy li wzdłuż ul. Krze mie niec kiej, ma
2 ha po wierz chni. W sta wach na wet w naj -
wię kszą su szę jest wo da, a to praw do po dob 
za słu ga świet nej ja ko ści gli ny na dnie zbior -
ni ka (na te re nie ogro du by ła kie dyś jed na
z 30 łódz kich ce giel ni).

Wios ną ozdo bą tej czę ści są ma gno lie,
wspa nia łe wiś nie pił ko wa ne (od mia ny ki -
ku-shi da re, kan zan, shi ro fu gan), słod ko
pach ną ca ka li na ko re ań ska, pe reł ko wiec
i gru jecz nik ja poń ski. La tem na sta wie za -
kwi ta ją grzy bie nie bia łe i ró żo we, a na
grząd kach hor ten sje. Je sie nią ba jecz ne
ko lo ry przy bie ra ją ogni ki szkar łat ne, ber -
be ry sy, wierz by, pig wow ce i nie du że oka -
zy klo nów: pal mo wy, ja poń ski, ko re ań ski
oraz cien ko szy puł ko wy. Li ście mi ło rzę bu
dwu kla po we go za czy na ją żół knąć od gó -
ry ku ogon ko wi, jak by je ktoś za nu rzył
w zło tej far bie. Me ta sek wo ja chiń ska ru -
dzie je i gu bi ig ły na zi mę. Wiel ki spek takl
przy ro dy koń czy się 31 paź dzier ni ka. Od
1 li sto pa da ogród bo ta nicz ny jest zam knię -
ty, a po now nie otwie ra ny dopiero 
1 kwiet nia.
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Ogród japoński w październiku...

... i  w kwietniu
Magnolia dla mamy – jedno z drzew
ufundowanych przez łodzian
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% DRZEWO ZAGUBIONE W CZASIE
Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) to prawdziwa ozdoba ogrodu. Rośnie ich tu kilka, największy blisko ogrodzenia od ul. Krzemienieckiej – tuż
przy stawie, ze skałami ułożonymi w ścieżkę prowadzącą po wodzie. W systematyce roślin przynależy do drzew iglastych (nagozalążkowych).
Jest dekoracyjnym, długowiecznym drzewem o liściach jedynych w swoim rodzaju: w kształcie wachlarza, z mniejszym lub większym wcięciem
pośrodku, żyłkowanym cienkimi liniami unerwienia. Prawdopodobnie pochodzi z Junanu, ale ustalenie naturalnego rozmieszczenia tego gatunku
– datowanego na trzeciorzęd i wcześniej – nie jest pewne. Darwin mówił o miłorzębie „żywa skamielina”. W Chinach, Japonii i Korei miłorzęby
sadzono przy świątyniach i klasztorach, najstarsze mają średnicę sięgającą pięciu metrów. Takie przeznaczenie oddaje np. duńska nazwa tej
rośliny: drzewo świątynne. Chińczycy mówią o nim „stopa kaczki”, a popularna nazwa angielska to „panieńskie włosy” (Maidenhair Tree),
najwidoczniej gałęzie kojarzone są ze złocistym warkoczem. Pierwsze miłorzęby dotarły do Europy w latach 1727-1730 za pośrednictwem
kupców holenderskich. Posadzono je w Utrechcie. W Polsce liczące przeszło 200 lat miłorzęby można zobaczyć w ogrodzie botanicznym
w Krakowie. W parkach i ogrodach sadzi się zwykle drzewa męskie; żeńskie wydają jadalne owoce (żółto-zielone śliweczki mają ok. 2,5 cm)
wydzielające niezbyt przyjemny zapach. W pierwszą noc z przymrozkami opada większość liści.

% METASEKWOJA CHIŃSKA

Odkryta dopiero w 1941 r.
w prowincji Seczuan w Chinach,
wcześniej uważana za gatunek
wymarły. Pierwsza partia nasion
dotarła do Europy w 1948 r.
i w tym samym czasie przysłano
je do Polski; pierwsze okazy
jednocześn ie wyrosły
w Krakowie, Warszawie
i arboretum w Kórniku. Obecnie
spotykana w parkach i ogrodach
niemal wszystkich kontynentów.
To szybko rosnące drzewo
o łuszczącej się czerwonawo-
brązowej korze (w 20 lat może
osiągnąć 12 metrów). Na zimę
gubi igły, które jesienią rudzieją.
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% KTO TU MIESZ KA?

W ogro dzie bo ta nicz nym moż na spot -
kać spo ro zwie rząt. Od mo ty li i ko ma rów,
przez ża by, za skroń ce i trasz ki, mnó stwo ga -
tun ków pta ków, aż po sar ny, za ją ce, wie wiór -
ki i li sy.

A jesz cze w sta wach ży ją ryb ki do kar -
mia ne przez zwie dza ją cych – cza sem moż -
na zo ba czyć na żwi ro wym brze gu set ki kłę -
bią cych się ryb z ape ty tem po że ra ją cych ka -
wał ki chle ba. Ró żan ki wpusz czo no do wo -
dy, bo mia ły zja dać glo ny... – Przed po łud -
niem szłam ścież ką bli sko sta wu, aż tu na gle
usły sza łam głoś ne mla ska nie – opo wia da Do -
ro ta Mań kow ska, dy rek tor ka ogro du bo ta -
nicz ne go. – Nie do wia ry, ale to ry by, któ re
kar mił wnu czek z bab cią.

Zi mę prze trwał też je den z wie lu pod rzu -
ca nych do ogro du żół wi czer wo no li cych.
W ogro dzie na zy wa ją go News, bo w po -
przed nim se zo nie pe wien fo to re por ter nie -
zmier nie się ucie szył z ta kiej cie ka wost ki
przy rod ni czej.

Naj wię cej jest pta ków: si ko ry mo dre, ubo -
gie i bo gat ki, dzię cio ły zie lo ne, czy ży ki, ru -
dzi ki, sło wi ki sza re i rdza we, pie cusz ki, ko -
wa li ki, pież gi, re mi zy, wil gi, zię by, ma ko ląg -
wy, szczyg ły, ku kuł ki, kul czy ki, plesz ki, je -
ry, ma zur ki, czy ży ki, dy mów ki i je rzy ki oraz
po pu lar ne w miej skich par kach sój ki, sro -
ki, wrób le, go łę bie, kwi czo ły, ga wro ny, szpa -
ki i wro ny. Po ja wia ją się kro gul ce, my szo ło -
wy i pu stuł ki. Wi du je się w prze lo cie zi mo -

rod ki. Na sta wach moż na zo ba czyć per ko -
zy, ka czki krzy żów ki i ły ski, a tak że me wy
śmiesz ki. Bli sko wo dy trzy ma ją się ro pu chy
sza re, ku ma ki ni zin ne, trasz ki grze bie nia -
ste i zwy czaj ne. Cza sem pani kę wy wo łu je
za skro niec.

Sar ny – ich licz bę sza cu je się na 15 – zi mą
mo gą li czyć na do kar mia nie, bo w ar bo re -
tum (po łud nio wo-za chod nia część ogro du)
pod wiel kim dę bem stoi paś nik. Ale są tu
szkod ni ka mi – ob gry za ją drze wa z ko ry i dol -
nych ga łę zi, więc co cen niej sze oka zy za bez -
pie cza siat ka. Li sy spra wi ły, że co raz rza -
dziej moż na spot kać ba żan ty czy ku ro pa -
twy.
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Dzięcioł zielony Zaskroniec

W ogrodzie żyje ok. 15 saren
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Można je oglądać
bezpłatnie
wogrodzie
botanicznym 
(ul. Retkińska
39/65) 
wgodz. 9-17
z 19-21 czerwca
„Rośliny lecznicze”, 
z 18-20 września
„Grzyby znane
imniej znane”, 
z 9-11 października
„Owoce, warzywa,
kwiaty”,
z 11-13 grudnia
wystawa ipokaz
komponowania
suchych bukietów
oraz stroików
świątecznych.
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LAS ŁA GIEW NIC KI 
Na le ży do Par ku Kra jo bra zo we go Wznie sień
Łódz kich leży na dziale wod nym dzie lą cym do rze -
cza Od ry i Wi sły. Zaj mu je 1237 ha, jest naj wię -
kszym kom plek sem leś nym w mie ście,  na zy -
wanym „zie lo ny mi płu ca mi Ło dzi”. W Le sie Ła -
giew nic kim wy stę pu je prze szło 500 ga tun ków
ro ślin. W dą bro wach spo ty ka się oka zy pra wie
dwu stu let nie, w le sie mie sza nym ros ną brzo zy,
wierz by, to po le osi ki, ol chy czar ne, gra by, li py, je -
sio ny, sos ny i co raz rzad sze jo dły. Spe cja li ści zna -
le źli tu taj wie le ga tun ków ob ję tych ści słą lub czę -
ścio wą ochro ną, a tak że ga tun ki za gro żo ne, ta kie
jak: wi dłak gwiaź dzi sty, skrzyp zi mo wy, peł nik eu -
ro pej ski, ja skier wie lok wia to wy, wa wrzy nek wil -
czeły ko, na par stni ca pur pu ro wa, li lia zło togłów,
ko sa ciec sy be ryj ski. To w Ła giew ni kach zbu do wa -
no pier wsze mu ro wa ne do my na te re nie dzi siej -
szej Ło dzi: koś ciół i klasz tor Fran cisz ka nów (1733-
1748). Tu do źró dła przy ka pli cy św. An to nie go
ty sią ce ło dzian przy jeż dża po wo dę.

PARK ŹRÓDLISKA 
Nie tylko najstarszy i jeden znajpiękniejszych parków
wŁodzi, ale także miejsce silnie związane zhistorią
miasta. WXIX wieku wsąsiedztwie 300-letnich
drzew fabrykanci budowali pałace, tutaj toczyły się
zaciekłe walki wczasie rewolucji 1905r., aszklarnie,
gdzie trafiły palmy zoranżerii dygnitarzy ibogatych
łodzian uciekających przed pierwszą wojną
światową, dały początek wspaniałej palmiarni. 
Źródliska są aż dwa, bo ten najstarszy wŁodzi park
–powstał w1840r. jako Ogród Spacerowy 
–wkrótce po założeniu został podzielony na część
publiczną iprywatną, sprzedaną największemu
łódzkiemu fabrykantowi Karolowi Scheiblerowi.
Ogród publiczny zwano wXIX wieku parkiem Kwela
(od niemieckiego Quell - źródło). Stare lasy rządowe
leśnictwa Łaznów, zpotężnymi dębami, olchami,
grabami iświerkami, zostały włączone wgranice
miasta, ale przy wytyczaniu działek do zabudowy
oszczędzono 10-hektarowy teren, by założyć wnim
ogród wstylu angielskim –krajobrazowym.
Pomysłodawcą parku był prawdopodobnie
Franciszek Potocki, gubernator cywilny warszawski.
Wtym czasie tylko kilka polskich miast miało
publiczne parki, na łódzkie Źródliska –nazwa
pochodzi od dawnej obfitości źródeł –ówcześni rajcy
wyłożyli zkasy miejskiej 1500 zł, by „nowo założony
Ogród Spacerowy” ogrodzić, aźródła regularnie
oczyszczać. W1842r. zatrudniono ogrodowego
zpensją 600 rubli rocznie. Inżynier powiatu
łęczyckiego Bochnicki sporządził plan ogrodu, teren
został pocięty alejkami biegnącymi po przekątnych
mniej więcej prostokątnego parku, adrzewostan
leśny został uzupełniony drzewami owocowymi
iklombami. Zimą ogród zamykano. Stawy ozdobiono
mostkami, które po remontach stoją do dzisiaj, anad
lustrem wody tak jak 150 lat temu cierpliwie
pochylają się wierzby. Z1853r. pochodzi świadectwo
Oskara Flatta chwalącego park „właśnie dla pewnej
dzikości tem więcej mający uroku”.
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